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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1.   Kualitas Air 
 
 

  Fitoplankton dalam pertumbuhan dan kehidupannya sangat dipengaruhi 

oleh lingkungan perairan. Keberadaan fitoplankton di perairan akan bervariasi 

tergantung dari kondisi kualitas perairan yang ada. Kualitas air yang 

mempengaruhi kehidupan fitoplankton ini dapat di kelompokkan menjadi 

faktor fisik dan kimia (Efendi, 2003). Faktor fisik yang diukur terdiri dari suhu, 

kedalaman dan kecerahan. Sedangkan faktor kimia yang diukur meliputi 

derajat keasaman (pH), salinitas, DO (Dissolved Oxygen/oksigen terlarut) serta 

nutrien (fosfat, amonia, nitrit dan nitrat). 

 Informasi tentang parameter fisika–kimia air perlu dikemukakan untuk 

digunakan sebagai indikator untuk mengetahui tingkat produktifitas perairan. 

Pengukuran kondisi kualitas air ini dilakukan pada waktu yang sama dengan 

pengambilan sampel fitoplankton. Secara singkat kriteria kualitas air untuk 

lokasi budidaya ikan dengan sistem keramba jaring apung (KJA) dapat dilihat 

pada (Tabel 1) di bawah ini: 
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Tabel 1.   Kisaran nilai optimal dari parameter kualitas air sebagai tempat   

budidaya perikanan karamba jaring apung (KJA) 

 
NO Parameter Sangat 

 Sesuai 

Cukup 

sesuai 

Sumber 

1 Kedalaman (m) 10-20 20-25 Kep.MENLH No.51 Tahun 2004 

2 Kecerahan (m) >3 2-3 Kep.MENLH No.51 Tahun 2004 

3 Kec.Arus 

(cm/dtk) 

5 -15 15- 25 Kep.MENLH No.51 Tahun 2004 

4 Suhu (
0
C) 28-32 25 -28 Frits 2013, Pangkey 

2008,Kep.MENLH No.51 Tahun 

2004 

5 Salinitas (ppt) 25-30 - Kep.MENLH No.51 Tahun 2004 

6 pH 7,5-8,7 6-7 Ghufran dan Andi, 2007 

7 DO > 7 5-7 Ghufran dan Andi, 2007 

8 NO2 (mg/L) - 0.06 Kep.MENLH No.51 Tahun 2004 

9 NO3 (mg/L) - 0,1-0,36 Boney 1982 

10 NH3 (mg/L) - 0,3 Kep.MENLH No.51 Tahun 2004 

11 PO4 (mg/L) - <0,015 Kep.MENLH No.51 Tahun 2004 

 

2.1.1. Intensitas Cahaya  

 

Cahaya adalah sumber energi dasar bagi pertumbuhan organisme 

autotrop terutama fitoplankton yang pada gilirannya mensuplai makanan bagi 

seluruh kehidupan di perairan. Salah satu ukuran kualitas suatu ekosistem 

adalah terselenggaranya proses produksi atau produktivitas primer yang 

mempersyaratkan adanya cahaya untuk keberlangsungannya (Sunarto dkk, 

2003). Pengaruh tingkat pencahayaan matahari sangat besar pada metabolisme 

makhluk hidup dalam air, jika cahaya matahari yang masuk berkurang maka 

makhluk hidup dalam air terganggu, khususnya makhluk hidup pada 

kedalaman air tertentu, (Hardjojo dan Djokosetiyanto, 2005). Bentuk-bentuk 

yang hidup di laut cenderung menyukai sinar-sinar dengan spektrum hijau dan 
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biru (Romimohtarto, 2003) dan kecerahan perairan yang di perbolehkan dalam 

budidaya perikanan berkisar antara 5-10 meter (Wibisono, 2005).  

Produktivitas primer fitoplankton pada lapisan air di permukaan relatif 

rendah dibandingkan dengan kedalaman 4m. Demikian juga pada kedalaman 

7m, 11m, dan 14m. Produktivitas primer rata-rata tertinggi diperoleh dari 

kedalaman 4m. Hal ini menunjukkan bahwa fitoplankton memiliki tingkat 

„kesukaan‟ terhadap cahaya yang sedang (Sunarto dkk, 2003). 

 

2.1.2. Suhu Perairan 

 

 Suhu berperan penting bagi kehidupan dan perkembangan biota laut, 

peningkatan suhu dapat menurun kadar oksigen terlarut sehingga 

mempengaruhi metabolisme seperti laju pernafasan dan konsumsi oksigen serta 

meningkatnya konsentrasi karbon dioksida (CO2) (Junaidi, 2012). Suhu sangat 

berpengaruh terhadap kadar oksigen. Oksigen berbanding terbalik dengan suhu. 

Artinya, bila suhu tinggi maka oksigen akan berkurang (Ghufron dan Andi,  

2007). Temperatur di atas atau di bawah ambang batas dapat menyebabkan 

stres pada organisme budidaya. Suhu yang tinggi dapat menyebabkan laju 

metabolisme meningkat dengan demikian membutuhkan kandungan oksigen 

yang lebih tinggi. Beberapa kelarutan gas dalam air termasuk oksigen 

berkurang apabila suhu meningkat. Kisaran suhu yang baik untuk usaha 

budidaya adalah 28–32 °C. (Frits et al, 2013; Pangkey, 2008 ). Menurut Adnan 

(2010) curah hujan yang tinggi dapat mengakibatkan penurunan suhu perairan.  
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2.1.3. DO (Oksigen Terlarut) 

 

 Oksigen terlarut merupakan salah satu penunjang utama kehidupan di 

laut dan indikator kesuburan perairan (Simanjuntak, 2012). Oksigen merupakan 

faktor pembatas, sehingga bila ketersediaannya di dalam air tidak mencukupi 

kebutuhan biota perairan, maka segala aktivitas biota akan terhambat (Ghufron 

dan Andi, 2007). Perubahan konsentrasi oksigen terlarut dapat menimbulkan 

efek langsung yang berakibat pada kematian organisme perairan. Sedangkan 

pengaruh yang tidak langsung adalah meningkatkan toksisitas bahan pencemar 

yang pada akhirnya dapat membahayakan organisme itu sendiri. Sumber utama 

oksigen dalam air laut adalah udara melalui proses difusi dan dari proses 

fotosintetis fitoplankton (Simanjuntak, 2012). 

Oksigen terlarut merupakan kebutuhan dasar untuk kehidupan makhluk 

hidup di dalam air maupun hewan teresterial. Penyebab utama berkurangnya 

oksigen terlarut di dalam air adalah adanya bahan-bahan buangan organik yang 

banyak mengkonsumsi oksigen sewaktu penguraian berlangsung (Hadick dan 

Supriyatna, 1998). Kadar oksigen maksimum terjadi pada sore hari, sedangkan 

kadar minimum terjadi pada pagi hari. Kondisi oksigen terlarut di permukaan 

perairan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di lapisan tengah perairan 

(Simanjuntak, 2012). Menurut Akbar (2001), kandungan oksigen terlarut untuk 

menunjang usaha budidaya adalah 5–8 mg/l. Oksigen di bawah 5 mg/L dapat 

menurunkan daya atau kemauan makan dan pertumbuhan ikan yang dipelihara. 

Kelarutan oksigen di bawah 3 mg/L dapat menyebabkan ikan mengalami stres, 

sedangkan pada kandungan oksigen di bawah 2 mg/L menyebabkan kematian 

pada ikan (Pangkey, 2008).  
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2.1.4. Salinitas 
 

 

Salinitas merupakan faktor penting bagi penyebaran organisme perairan 

laut. Sebaran salinitas di laut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pola 

sirkulasi air, penguapan, curah hujan, dan aliran air sungai. Lokasi perairan 

lepas pantai yang dalam, angin dapat pula melakukan pengadukan lapisan atas 

hingga membentuk lapisan homogen mencapai kira-kira setebal 50-70 meter 

atau lebih tergantung dari intensitas pengadukan. Selain suhu, salinitas juga 

berpengaruh terhadap kelarutan oksigen. Semakin tinggi salinitas maka 

semakin rendah kelarutan oksigen (Ghufron dan Andi, 2007). Keputusan 

MENLH No.51 Tahun 2004, menyebutkan bahwa baku mutu salinitas yang 

layak untuk kehidupan biota laut adalah 25-30 ppt. Khusus untuk budidaya 

perikanan, nilai salinitas yang dibutuhkan sesuai dengan jenis ikan yang akan 

dibudidaya. Hal ini disebabkan ikan tertentu membutuh salinitas tertentu 

(Junaidi, 2012) 

 

2.1.5. pH 
 

 pH merupakan suatu pernyataan dari konsentrasi ion hidrogen (H
+
) di 

dalam air, besarannya dinyatakan dalam minus logaritma dari konsentrasi ion 

H. Derajat keasaman atau pH air menunjukkan aktivitas ion hidrogen dalam 

larutan tersebut dan dinyatakan sebagai konsentrasi ion hidrogen (dalam mol 

per liter) pada suhu tertentu (Richard dkk, 2013). Besaran pH berkisar antara 0–

14, nilai pH kurang dari 7 menunjukkan lingkungan yang asam sedangkan nilai 

lebih besar dari 7 menunjukkan lingkungan yang basa, untuk pH dengan nilai 7 

disebut sebagai netral (Hardjojo dan Djokosetiyanto, 2005). Nilai pH pada 

banyak perairan alami berkisar 4 sampai 9 ( Richard dkk, 2013).  
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pH air yang tidak optimal berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

perkembangbiakan ikan, menyebabkan tidak efektifnya pemupukan air di 

kolam dan meningkatkan daya racun hasil metabolisme seperti NH3 dan H2S. 

pH air berfluktuasi mengikuti kadar CO2 terlarut dan memiliki pola hubungan 

terbalik, semakin tinggi kandungan CO2 perairan, maka pH akan menurun dan 

demikian pula sebaliknya. Fluktuasi ini akan berkurang apabila air 

mengandung garam CaCO3 (Cholik dkk, 2005). 

 

2.1.6. Fosfat 

Fosfat (PO4) merupakan salah satu unsur hara yang diperlukan untuk 

pertumbuhan dan perkembangan hidup organisme. Keberadaan siklus P 

(fosfor) di alam sangat singkat dan mudah mengendap dalam sedimen dan 

dalam bentuk organik yang berada pada mikro organisme (Indah, 2010). 

Keberadaan fosfat secara belebihan yang disertai dengan keberadaan nitrogen 

(nitrat, nitrit dan amonia) dapat menstimulir ledakan pertumbuhan alga di 

perairan (alga bloom). Alga yang berlimpah ini dapat membentuk lapisan pada 

permukaan air, yang selanjutnya dapat menghambat penetrasi oksigen dan 

cahaya matahari sehingga kurang menguntungkan bagi ekosistem perairan. 

Pada saat perairan cukup mengandung fosfat, alga mengakumulasi fosfor di 

dalam sel melebihi kebutuhannya (Hendrawati dkk, 2007).  

Secara vertikal, kadar fosfat di lapisan dekat dasar perairan cenderung 

lebih tinggi bila dibandingkan dengan di lapisan permukaan. Hal ini lumrah 

terjadi karena biasanya dasar perairan selalu kaya akan zat hara, selain berasal 

dari dasar perairan itu sendiri, juga dari sumbangan dekomposisi detritus dan 

serasah yang berasal dari fauna dan flora yang sudah mati (Muchtar, 2012). 
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Adapun tingginya zat hara fosfat di permukaan memungkinkan karena 

mudahnya lapisan dasar teraduk oleh energi pasang surut dan gelombang di 

areal tersebut (Arif, 2007). Keputusan MENLH No.51 Tahun 2004, disebutkan 

bahwa baku mutu konsentrasi maksimum fosfat yang layak untuk kehidupan 

biota laut adalah 0,015 mg/L. Kadar fosfat cenderung meningkat dengan 

bertambahnya kedalaman laut (Edward dan Tarigan, 2003) 

 

2.1.7. Nitrat 
 

Nitrat (NO3) adalah bentuk utama nitrogen di perairan dan merupakan 

nutrien utama bagi pertumbuhan tanaman dan alga. (Hendrawati dkk, 2007). 

Konsentrasi nitrat di lapisan permukaan yang lebih rendah dibandingkan di 

lapisan dekat dasar disebabkan karena nitrat di lapisan permukaan lebih banyak 

dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh fitoplankton (Fonny dan Prayitno, 2011). 

Berdasarkan baku mutu air laut, kadar nitrat yang sesuai untuk biota laut 

berdasarkan Keputusan MENLH no. 51 tahun 2004 kadar nitrat sebesar 0,008 

mg/l. Sedangkan Menurut Boney (1982) kandungan nitrat pada perairan yang 

normal berkisar antara 0,1-0,36 mg/l. 

 

2.1.8. Amonia 

 Amonia (NH3) dalam perairan berasal dari hasil ekskresi hewan akuatik 

dan juga merupakan hasil akhir dari perombakan protein oleh bakteri 

heterotrofik. Menurut Wetzel (1983), meskipun amonia merupakan hasil 

ekskresi utama dari hewan akuatik, tetapi jumlah ini kecil jika dibandingakan 

dengan amonia yang berasal dari hasil akhir prombakan protein yang berasal 

dari sisa pakan. Sisa pakan yang tidak terkonsumsi mengandung senyawa 

nitrogen yang akan mengalami proses dekomposisi, sehingga jumlah amonia 
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semakin meningkat (Boyd, 1991). Meningkatnya senyawa Amonia ini, akan 

meningkatkan pertumbuhan dan kepadatan fitoplankton. Kepadatan 

fitoplankton yang tinggi menimbulkan peristiwa ledakan populasi 

("blooming"), yang diikuti oleh kematian masal fitoplankton itu sendiri 

(Hendrawati dkk, 2007). Hal ini dapat mengakibatkan kondisi perairan semakin 

buruk sehingga dapat memicu timbulnya berbagai macam penyakit pada ikan 

budidaya. 

 

2.1.9. Nitrit 

Nitrit merupakan bentuk peralihan antara amonia dan nitrat serta antara 

nitrat dan gas nitrogen yang biasa dikenal dengan proses nitrifikasi dan 

denitrifikasi (Effendi, 2003). Oleh karena itu konsentrasi nitrit tergantung pada 

jumlah amonia. Semakin tinggi jumlah amonia, maka konsentrasi nitrit dalam 

perairan semakin meningkat. Nitrit (NO2) biasanya ditemukan dalam jumlah 

yang sangat sedikit di perairan alami, kadarnya lebih kecil dari pada nitrat 

karena nitrit bersifat tidak stabil jika terdapat oksigen.  

 

2.2.   HABs (Harmfull Algal Blooms) 

 

HABs adalah istilah yang digunakan pada pertumbuhan mikroalga 

(plankton) yang melimpah, di laut atau di perairan payau yang dapat 

menyebabkan kematian masal ikan. HABs kini menjadi istilah yang digunakan 

di dunia internasional yang merupakan singkatan dari Harmful Algal Blooms. 

Menurut Praseno dan Sugestiningsih (2000), HABs merupakan istilah untuk 

redtide yang kini lebih umum dipakai.  
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Fenomena ledakan fitoplankton pada umumnya ditandai dengan 

berubahnya warna air laut yang biasa dikenal dengan sebutan Red tide atau 

pasang merah. Namun dalam perkembangannya ternyata tidak selamanya 

ledakan plankton berwarna merah, tetapi perairan dapat berubah  menjadi 

warna dari biru-hijau, merah kecoklatan, hijau, atau kuning-hijau, tergantung 

pada pada pigmen yang dikandungnya (Nontji, 2006). Ledakan fitoplankton 

(HABs) mengakibatkan kualitas air menjadi rendah yang diikuti  rendahnya 

konsentrasi oksigen terlarut, bahkan sampai batas nol. Hal ini dapat berakibat 

pada beberapa hal, antara lain: (1) Kematian masal ikan-ikan di laut; (2) 

Terjadinya kontaminasi sea food; (3) Problem kesehatan masyarakat 

(keracunan) dan (4) perubahan struktur komunitas ekosistem. Fenomena 

peningkatan populasi fitoplankton semata-mata adalah fenomena alami, dan 

tidak selalu menimbulkan efek yang berbahaya. Namun, bila yang terjadi 

adalah peningkatan populasi fitoplankton berbahaya, maka perlu diantisipasi 

kemungkinan terjadinya salah satu kombinasi dari keempat hal tersebut 

(Makmur, 2009).  

Menurut Wiadnyana (1996), terdapat tiga kelompok mikroalga 

berbahaya yang merupakan fitoplankton mikroskopik terdiri dari: 

1. Tipe yang membahayakan biota laut, akibat terjadinya penurunan oksigen 

terlarut atau disebut ”anoxious”. 

2. Tipe yang membahayakan biota laut, karena dapat menghasilkan racun 

(spesifik beracun) ”toxsic” pada umumnya berasal dari kelompok 

Dinoflagellata. Jenis dan sifat toksin fitoplankton disajikan pada (Tabel 2) 
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3. Tipe yang membahayakan biota laut, karena merusak dan menyumbat sistem 

pernafasan (rusaknya ingsang). 

Tabel  2. Jenis dan sifat toksin fitoplankton potensial penyebab HABs  

Jenis Sifat dan jenis toksin Sumber 

DIATOM/ 

BACILLARIOPHYCEAE     

Cerataulina bergonii 

Anoxius, deplesi O2,mucus 

production Brusle' (1995) 

Nitzschia lanceolata ASP Romimohtarto & Juwana (2001) 

Pseudo-nitzchia Domoic acid (ASP) 

Kotaki (2003); Wiadnyana (1997); 

Sidharta (2005) 

 

CYANOPHYCEAE/ 

BLUE-GREEN ALGA     

Trichodesmium erythraeum Anoxius 

Romimohtarto & Juwana (2001); 

Wiadnyana (1997); Sidharta (2005) 

DINOFLAGELLATA/ 

DINOPHYCEAE 

  
Ceratium furca Anoxius, deplesi O2 Brusle' (1995); Sidharta (2005) 

Ceratium tripos Anoxius, deplesi O2 Brusle' (1995); Sidharta (2005) 

Dinophysis homunculus Ocadoic acid (DSP) 

Brusle' (1995); Sidharta (2005); 

Panggabean (2006) 

Gonyaulax apiculata Saxitoxin Brusle' (1995), Wiadnyana (1997) 

Gymnodinium 

Brevetoxin (NSP); 

Saxitoxin (PSP) Sidharta (2005); Panggabean (2006) 

Noctiluca scintilans Anoxius, deplesi O2 

Brusle' (1995); Romimohtarto & 

Juwana (2001),Wiadnyana (1997) 

Prorocentrum lima DSP, ciguatoxin (CFP) Sidharta (2005)) 

Choclodinium 

kerusakan atau gangguan 

jaringan epitel insang Kim et al. (2002) 

Pirodinium bahamense Saxitoxin (PSP)  Sidharta (2005), Wiadnyana (1997) 

Protoperidinium Anoxius, deplesi O2 Sidharta (2005), Wiadnyana (1997) 
Ket : Amnesic Shelfish Poisoning (ASP); Paraliytic Shelfish Poisoning (PSP); Diarrhetic Shelfish Poisoning (DSP) 

 

Keberadaan fitoplankton HABs umumya sangat beracun dan mematikan. 

Sehingga terjadinya ledakan fitoplankton yang “abnormal” patut diwaspadai. 

Menurut Panggabean (1994) fitoplankton yang mengalami ledakan populasi, 

jenis penyakit yang ditimbulkan berbeda-beda, diantaranya: Paralytic Shellfish 

Poisoning (PSP), Ciguatera Fish Poisoning (CFP), Diarrheic Shellfish 

Poisonig (DSP), amnesic shellfish poisoning (ASP) dan Neurotoxin Shellfish 

Poisoning (NSP). Informasi tentang dampak dari racun fitoplankton (HABs) 

sebagai berikut (Tabel 3). 
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     Tabel 3. Daftar penyakit yang ditimbulkan oleh HABs (Nontji, 2006) 
 

Jenis penyakit  Gangguan yang 

ditimbulkan 
 

Racun  

penyebab  

Organisme 

PSP (Paralytic Shellfish 

Poisoning) 

Kejang-kejang, lumpuh, 

hingga penghentian 

fungsi pernapasan 

Saxitoxin Pyrodinium bahamense, 

Alexandrium tamarense 

DSP (Diarrhetic Shellfish 

Poisoning) 

Diare Okadacid acid Dinophysis sp. 

CFP (Ciguatera Fish 

Poisoning) 

- Ciguatoxin/ 

Maitotoxin 

Gambierdiscus, 

Prorocentrum 

dan Amphidinium 

NSP (Neurotoxin Shellfish 

Poisoning) 

Serangan pada saraf Brevetoxin Karenia brevis 

ASP (Amnesic Shellfish 

Poisoning) 

Gangguan 

gastrointestinal  

dan saraf 

Domoic acid Pseudonitzchia sp. 

 

Fitoplankton umumnya memiliki kelimpahan tinggi di perairan sekitaran 

muara sungai. Hal ini disebabkan oleh proses penyuburan akibat masuknya 

nutrien dari daratan yang dialirkan oleh sungai ke laut. Fitoplankton juga 

umumnya lebih padat di perairan dekat dengan pantai dan makin berkurang ke 

arah laut lepas. Selain itu umunya penyebarannya tidak merata dan hidup 

berkelompok (Nontji, 2007). 

Kelas Dinophyceae (Dinoflagellata) mendominasi komunitas 

fitoplankton di perairan sub tropis dan tropis. Terdapat 1.000-5.000 spesies 

dinoflagellata yang menempati lingkungan laut dan air tawar, tetapi sebagian 

besar (lebih dari 90%) hidup dilaut. Genera yang mewakili kelas ini umumnya 

meliputi Ceratium, Gonyaulax, Gymnodinium dan Gyrodinium. Ketika terjadi 

blooming, dengan kapadatan mencapai 5 x 10
5
 sampai 2 x 10

6
 sel/liter, racun 

yang tertumpuk akan mematikan ikan, kerang-kerangan dan organisme lain. 

Adapun faktor utama penyebab terjadinya HABs di perairan laut diantaranya 



17 

 

adalah faktor suhu, salinitas dan nitrat (Maso dan Garces, 2006). Hal ini 

didukung oleh pernyataan Sutomo (2005) bahwa salinitas, pH, zat hara, suhu, 

sumber karbon dan cahaya berpengaruh pada pertumbuhan fitoplankton. 

 

 

http://ilmukelautan.com/oseanografi/kimia-oseanografi/412-salinitas-air-laut

